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Årsmöte onsdag 3 april

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Val av sekreterare för mötet
 3. Upprättande av förteckning över de 
  närvarande medlemmarna
 4. Val av två justerare som jämte mötets  
  ordförande justerar mötets protokoll,  
  inkl rösträkning 
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och  
  bokslut
 8. Revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av styrelse:

  Jämna år väljs:
  – ordförande på ett år
  – sekreterare på två år 
  – en till tre ledamöter på ett år

  Udda år väljs:
  – ordförande på ett år
  – vice ordförande på två år
  – kassör på två år 
  – en till tre ledamöter på ett år
 11. Val av två revisorer
 12. Val av valberedning som skall bestå av  
  minst två medlemmar varav en skall vara  
  sammankallande 
 13. Fastställande av medlemsavgifter för  
  2020. Medlemsavgift för innevarande år  
  (2019) är 100 kr/hushåll.
 14. Motioner och övriga medlemsförslag  
  lämnas skriftligen till någon i styrelsen  
  senast två veckor före mötet.
 15. Övriga ärenden
 16. Mötet avslutas

Välkomna onsdag 3 april kl 19 
till kapellet på Örestrand.

Dagordning 
vid årsmötet 3 april

STRANDSTÄDNING 
LÖRDAG 6 APRIL KL 10-12

Samling på Örestrand. Efter städningen 
grillar vi korv! 
Kontakt: Calle Hellberg, 070-654 40 01.

marmöte fick vi av kommunen definitivt 
besked om att det inte blir någon gigantisk 
tomatodling i eller i närheten av bostadsom-
råden i Strandbaden.

Kommunen köper Örestrand
Kommunen förvärvade i slutet av våren Öre-
strand med tillträde i början av september. 
Avsikten är att anläggningen under de när-
maste 2-3 åren ska användas som boende för 
nyanlända. Därefter är avsikten att Öre-
strand, liksom Margreteberg, ska vara vik-
tiga delar i kommunens utveckling av upp-
levelse- och besöksnäringen. Inför beslutet 
hade byaföreningen ett möte med kommun-
ledningen där vi framförde att det finns en 
stark oro hos strandbadenborna om vad som 
ska hända med anläggningen framöver och 
att det finns en stor besvikelse över att ytter-
ligare en turistanläggning i Strandbaden 

läggs ner. I slutet av juni lämnade vi till kom-
munen en skrivelse om Örestrand och Mar-
greteberg. För de närmaste åren begärde vi 
dels att boendet för de nyanlända på Öre-
strand begränsas till annexet, dels att kom-
munen hittar former så att verksamheten 
med hotell, konferens, restaurang och cam-
ping kan bedrivas vidare utan uppehåll. Vår 
begäran innefattade också att man tog sig 
an frågan omgående. 

Inget av det vi begärde har skett. Öre-
strand har under hösten i stort sett helt stått 
outnyttjad förutom byaföreningens jul-
marknad. Vad gäller det långsiktiga har bya-
föreningen begärt att Margreteberg och 
Örestrand inte utvecklas som en ”restpost” 
och blir helt beroende av utvecklingen i 
Höganäs hamn. Margreteberg och Öre-
strand måste utvecklas på ett sätt som även 
de boende i Strandbaden tycker är bra. 

Därför är det viktigt att de boende i byn får 
komma till tals i denna process. Byafören-
ingen har förutom denna skrivelse på olika 
sätt agerat i enlighet med det vi begärt.

Byaföreningens arbete
Strand-Bulletinen har i den tryckta ver-
sionen kommit ut fyra gånger under året. 
Den har delats ut till alla ca 500 brevlådor i 
Strandbaden. Strand-Bulletinen med aktuali-
teter och påminnelser har därutöver skickats 
ut ett femtontal gånger i en digital version till 
nästan 600 adresser till strandbadenbor, poli-
tiker, media m fl.

Föreningen har en fungerande hemsida 
www.strandbaden.info där Strand-Bulle-
tinen och annan information om aktiviteter 
och händelser i Strandbaden läggs ut. Även 
på Facebook finns föreningen närvarande.

Medlemsavgiften har för året varit 100 kr. 
Föreningens ekonomi är stabil. Den största 
kostnadsposten är tryckning av Strand-Bulle-
tinen, som i stort sett täcks av annonsin-
täkter. Den näst största kostnadsposten avser 
utgifter i samband med de arrangemang för-
eningen genomför. Övriga kostnader avser 
webbhotell, domäner, program, försäkring 
och andra administrativa kostnader.

Styrelsen har sammanträtt 8 gånger 
under året. Det fortlöpande arbetet har i sty-
relsen skett bland annat över e-post. Sty-
relsen har under 2018 bestått av Carl Hell-
berg (ordförande), Jan Jurkiewicz, (vice 
ordförande), Monica Berg (kassör), Bitt 
Larsson (sekreterare), Elisabeth Rosenqvist 
(ledamot), Bengt Arvidsson (ledamot), 
Thomas Hillmeus (ledamot) och Ragnar 
Falck (adjungerad).

Viktiga resurspersoner utanför styrelsen 
har varit Ragnar Falck (Strand-Bulletinen och 
hemsidan), Stina Blad, Eva Almér, Jerry 
Melliander och Svenn Floer (midsommar-
firande), Pernilla Myrefelt (Grannar mot 
brott) samt Lisbeth Löfgren (teaterombud). 
Därtill kommer föreningens revisorer Bo 
Hallberg och Ann-Sofie Löhr samt valbe-
redningen med Elisabeth Rosenqvist (sam-
mankallande), Tomas André och Eva Almér.

Välkommen till årsmötet, som är väl förbe-
rett och inte bör ta mycket mer än en halv-
timme. Direkt därefter ger vi plats åt vad 
som på längre sikt ska hända med Öre-
strand och Margreteberg. Avsikten är att 
båda anläggningarna under de närmaste 2-3 
åren ska användas som boende för nyan-
lända. Därefter är avsikten att anläggning-
arna ska vara viktiga delar i kommunens 
utveckling av upplevelse- och besöksnä-
ringen. Det vill vi veta mer om! Det vill vi 
påverka! 

Kommunalrådet Peter Schölander 
(bilden ovan) inleder med att berätta om 
kommunens planer och hur beslutspro-
cessen ska gå till. Sedan ges utrymme för alla 
medlemmar att tycka till. Det är viktigt att 
detta görs nu. Det är bättre att förekomma 
än att förekommas. 

En möjlighet är att Örestrand och Margre-
teberg återgår till den verksamhet som tidi-
gare bedrivits i de lokaler som finns (bild 1, 
2), men det är inte särskilt troligt med tanke 
på att båda anläggningarna är i dåligt skick. 
En annan möjlighet är att de nuvarande 
anläggningarna rivs och ger plats år någon 
typ av modernare hotell-, konferens- och res-
taurangverksamhet (bild 3). Ett tredje alter-
nativ är att de nuvarande anläggningarna 
rivs för att ge plats åt bostäder, vilket förut-
sätter ändrad detaljplan. Det skulle kunna 
utformas som ett villa- eller radhusområde 
(bild 4) eller i form av etagelägenheter med 
havsutsikt (bild 5). Det finns säkert fler alter-
nativ. Ju fler åsikter och synpunkter som 

kommer fram desto bättre underlag får bya-
föreningens styrelse att arbeta med och 
agera utifrån!

Lördagen den 6 april är det strandstäd-
ning. Var med du också! Midsommarafton 
blir det sedvanligt firande på Lärkan. Lör-
dagen den 10 augusti blir det 2xSM – 
StrandbadenMästerskap/SommarMöte 
och byfest. Boka in dagarna nu!

Calle
Carl R Hellberg
Ordförande,  Strandbadens Byaförening
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Köpmansgatan 6 Höganäs 
www.odbaren.se 
Tel 042-33 05 05

Livet går inte i repris. 
Ät ost och må bra!



Vi har familjer som vill bo i Kullabygden

Vill du sälja?
www.lansbergs.se
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Solfilm - Spegelglas - Stöldskyddsmärkning

i Höganäs AB – Simon Rembring
Tel 042-34 13 21

Byaföreningens verksamhets-
berättelse 2018
År 2018 hade Strandbadens Byaförening 
294 betalande medlemmar. Därtill kommer 
tre hedersmedlemmar. 2017 var antalet med-
lemmar 337, vilket är det högsta i fören-
ingens historia. En anledning till nedgången 
2018 är att föreningen valde att inte göra 
uppsökande medlemsvärvning med hem-
besök under sommaren. 

Det är inte av ekonomiska skäl som det är 
angeläget med många medlemmar. Det vik-
tigaste skälet är att ju fler medlemmar desto 
starkare är byaföreningens röst i kontakter 
och dialog med Höganäs kommun, myn-
digheter och organisationer. 

Från kommunen erhåller byaföreningen 
två gånger om året en förteckning över alla 
ny  inflyttade. Detta ger möjlighet att hälsa 
nyinflyttade välkomna och underlättar med-
lemsvärvningen. 

Vid sommarträffen 11 juli utsågs Ragnar 
Falck till föreningens tredje hedersmedlem. 
Ragnar har under lång tid på ett fantastiskt 
sätt arbetat med Strand-Bulletinen, hem-
sidan, m m och fortsätter att göra detta.

Välbesökt årsmöte
Årsmöte hölls den 4 april på Örestrand för 
verksamhetsåret 2017. Mötet var välbesökt 
och 58 av föreningens medlemshushåll var 
representerade genom en eller ett par per-
soner. Karl-Axel Barkentin var mötesord-
förande. Samtliga i styrelsen, revisorerna och 
valberedningen omvaldes. Bokslutet fast-
ställdes och styrelsen gavs ansvarsfrihet. 

Direkt efter årsmötet visade Torbjörn 
Gerward bilder och höll föredrag om ”histo-
rier och händelser i Strandbaden”. En tryckt 
folder ”Det gamla Strandbaden” framtagen av 
Ragnar Falck och Berto Lindbom delades ut 
direkt efter föredraget. 

För projektet med att dokumentera och 
publicera Strandbadens historia har från 
Stiernstedt Kockenhus Kulturförening 
erhållits ett stipendium på 20.000 kr.

Rena stränder till sommaren
Strandstädning genomfördes den 7 april av 
ca 25 duktiga strandbadenbor. Efter väl 
genomförd städning avslutades det hela 
med en trevlig samvaro vid korvgrillningen.

Ulf Molin (C), Peter Schölander (M), Kjell Dahlin (SD), Johan Ingvarson (MP), Lennart Nilsson (S), 
Fredrik Johannesson (KD) och Ros-Mari Paulsson (L) förklarade på sommarmötet vad de vill göra 
för Strandbaden.

Kommersen är i full gång på årets mycket väl-
besökta julmarknad.

Ännu ett år 
fyllt av evenemang

Solen strålade över Lärkängen på midsommar-
afton.

Soligt midsommarfirande
Midsommarfirande skedde traditionsenligt 
på Lärkängen midsommarafton 22 juni. 
Svenn Floer och Jerry Melliander ansva-
rade för blomstervagn och resning av mid-
sommarstången. Eva Almér svarade för 
sång och musik medan Stina Bladh höll i 
dans och lekar.

Sommarmöte med politikerna
Sommarmöte hölls på Örestrand den 11 juli 
med ett åttiotal strandbadenbor med en 
god blandning av fritids- och åretrunt-
boende. Temat för träffen var ”Partierna om 
Strandbaden”. Detta med tanke på att det var 
val i början av september. Varje parti som är 
representerat i kommunfullmäktige i 
Höganäs disponerade vardera 10 minuter för 
att berätta om hur man ser på det som 
händer och som man vill ska hända i Strand-
baden samt sådant som man uppfattar är 
viktigt för de boende i Strandbaden. Träffen 
avslutades med mingel med lite att äta och 
dricka. Här gavs tillfälle att diskutera och 
ställa frågor till medverkande politiker.

Populär julmarknad
Julmarknaden i kapellet i Örestrand genom-
fördes söndagen den 25 november med ca 
30 utställare, ett lotteri till stöd för Barncan-
cerfonden och en snäll tomte. Eva Almér 
ökade julstämningen genom julsånger. Mark-
naden var lyckad och mycket välbesökt. Det 
kom ca 550 besökare. Såväl utställarna som 
besökarna var nöjda. Elisabeth Rosenqvist, 
Monica Berg och Bitt Larsson ansvarade för 
årets julmarknad.

Byaråd med byaföreningarna
Den 12 april hölls byaråd med kommunens 
byaföreningar samt politiker och tjänstemän 
från kommunen. Mötet hölls på Örestrand 
under värdskap av Strandbadens Byaför-
ening. Inför mötet hölls ett förberedande 
möte med intresserade byaföreningar. 

Strandbadens Byaförening represente-
rades av Carl Hellberg, Bitt Larsson och Eli-
sabeth Rosenqvist. Två frågor upptog mest 
tid på mötet. 

En av dessa handlade om det bristande 
underhållet av väg 111 och andra vägar 
som lyder under Trafikverket. Det uppfattas 
generellt som mycket svårt att komma till 
tals med ansvariga inom Trafik verket. Kom-
munen har gjort försök men misslyckats med 
att ordna ett gemensamt möte med Trafik-
verket, kommunen och berörda byafören-
ingar. Kommunalrådet Peter Schölander 
åtog sig att göra vad han kan för att hjälpa 
till samt göra ett nytt försök att få tillstånd 
ett möte med Trafik verket. 

Den andra frågan handlade om regler och 
skyltning utmed kuststräckan vad gäller 
cykling, lösa hundar, m m. Regler och skylt-
ning är olika för kommunens naturvårdsom-
råden jämfört med naturreservat som sor-
terar under Länsstyrelsens naturvårds-
enhet. Skötselplanerna för naturreservaten 
är dessutom mycket gamla. Problematiken 
finns väl beskriven i kommunens nya natur-
vårdsplan. I den föreslås att regler och skylt-
ning ska göras mer enhetlig. Byaförening-
arna upp manade kommunen till att leva upp 
till sin egen naturvårdsplan.

Byavandring ger resulat
Den 12 september var det byavandring i 
Strandbaden. Byaföreningen fick då möj-
lighet att under två timmar träffa kommunal-
rådet Ulf Molin och några tjänstemän från 
kommunen. Det mesta handlade om sådant 
som vi har haft uppe tidigare och som vi 
kommer att fortsätta att arbeta med. Vi dis-
kuterade Örestrand och Margreteberg, för-
slaget till ny översiktsplan ÖP2035, under-
håll och trafiksäkerhet på nuvarande väg 
111, cykelväg Dannevang-Nyhamnsläge 
utan att korsa väg 111, regler och skyltning 
utmed Kullaleden, namn på busshåll-
platser i Strandbaden, Strandbaden på 
kommunens kartor och benämning av 
badplatser samt Stationstorget. 

Två saker är särskilt värda att lyfta fram. 
För det första att Ulf Molin åtog sig att åter ta 

upp och verka för en cykelväg från Danne-
vangsområdet till Nyhamnsläge öster om 
väg 111 och att denna blir till så fort som 
möjligt. För det andra att kommunen åtog 
sig att bjuda in representanter för Länsstyrel-
sens naturvårdsenhet och Kullaleden i syfte 
att uppnå enhetlighet och tydlighet i regler 
och skyltning utmed kuststräckan i Strand-
baden. Cykling är tillåten på Böljegatan. 
Byaföreningen tryckte på att den i övrigt 
borde vara förbjuden utmed Kullaledens 
sträckning. Vidare att förbud mot lösa 
hundar borde gälla hela kuststräckan. Vi 
tryckte också på att skyltningen bör vara i 
symbolform, så att alla lätt kan förstå den.

Tomten invigde Stationstorget
Under året har kommunen gjort en upprust-
ning och försköning av Stationstorget med 
för ändamålet avsatta medel. Från byafören-
ingen har Jan Jurkiewicz och Ragnar Falck 
deltagit i planeringsarbetet. I Strand-Bulle-
tinen har vi frågat om dels intresset av att 
vara med i planeringsarbetet, dels om hur 
platsen kan se ut och hur den ska användas. 
Invigning skedde i anslutning till julmark-
naden den 25 november.

Översiktsplan med frågetecken
Kommunen har tagit fram ett förslag till 

översiktsplan (ÖP2035) för mark- och vatten-
användning fram mot 2035 med utblick till 
2050. Byaföreningen har lämnat synpunkter 
på detta förslag. 

I förslaget finns en ny väg 111 endast vad 
gäller delen öster om Outletområdet. En fort-
sättning norrut öster om Strandbaden och 
Nyhamnsläge kan man tänka sig i ett ännu 
längre perspektiv, dvs senare än 2035, men 
för detta anser man att det behövs mer 
utredning. Vi anser inte att det behövs mer 
utredning utan föreslår att man snarast 
bygger en ny väg 111 öster om såväl Outlet-
området som Strandbaden och Nyhamns-
läge. 

I förslaget finns en gång- och cykelväg 
öster om nuvarande väg 111 från Danne-
vangsområdet till Nyhamnsläge. Det för-
slaget stödjer vi och föreslår att den byggs 
snarast. 

I förslaget anges att det vid Lovisefred 
finns ett par mindre vindkraftverk och att 
det området därför är mindre lämpligt för fler 
vindkraftverk. I verkligheten finns det redan 
två mindre och två mycket stora vindkraft-
verk. Vårt förslag är därmed att området ska 
klassas som olämpligt för ytterligare vind-
kraftverk.

Ingen tomatodling
I september 2016 kom de första signalerna 
om en gigantisk tomatodling öster om 
Dannevangsområdet. Under 2017 fick bya-
föreningen till stånd ett öppet informations-
möte. Kullatomater AB ansökte om bygglov. 
Byaföreningen yttrade sig över detta och 
framförde att motståndet från de boende i 
Dannevangsområdet och Strandbaden i 
övrigt är kompakt. Yttrandet avslutades med 
att Kullatomater AB omgående borde upp-
manas att söka efter annan placering. 
Bygglovsansökan skulle ha behandlats i 
augusti 2017, men sköts upp. Vid årets som-

JoTo – ETT FÖRETAG I STRANDBADEN

Det nya Stationstorget invigdes i samband 
med julmarknaden de 25 november.

Vid byavandringen tog sig  kommuntjänste-
männen försiktigt över väg 111 vid Danne-
vangsvägen.

När du vill unna dig 
en god paus.
Höganäs Outlet-område - Gärdesgatan 9  263 39 Höganäs 
Tel 070-417 04 20  info@mkbaren.se
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Byaföreningens verksamhets-
berättelse 2018
År 2018 hade Strandbadens Byaförening 
294 betalande medlemmar. Därtill kommer 
tre hedersmedlemmar. 2017 var antalet med-
lemmar 337, vilket är det högsta i fören-
ingens historia. En anledning till nedgången 
2018 är att föreningen valde att inte göra 
uppsökande medlemsvärvning med hem-
besök under sommaren. 

Det är inte av ekonomiska skäl som det är 
angeläget med många medlemmar. Det vik-
tigaste skälet är att ju fler medlemmar desto 
starkare är byaföreningens röst i kontakter 
och dialog med Höganäs kommun, myn-
digheter och organisationer. 

Från kommunen erhåller byaföreningen 
två gånger om året en förteckning över alla 
ny  inflyttade. Detta ger möjlighet att hälsa 
nyinflyttade välkomna och underlättar med-
lemsvärvningen. 

Vid sommarträffen 11 juli utsågs Ragnar 
Falck till föreningens tredje hedersmedlem. 
Ragnar har under lång tid på ett fantastiskt 
sätt arbetat med Strand-Bulletinen, hem-
sidan, m m och fortsätter att göra detta.

Välbesökt årsmöte
Årsmöte hölls den 4 april på Örestrand för 
verksamhetsåret 2017. Mötet var välbesökt 
och 58 av föreningens medlemshushåll var 
representerade genom en eller ett par per-
soner. Karl-Axel Barkentin var mötesord-
förande. Samtliga i styrelsen, revisorerna och 
valberedningen omvaldes. Bokslutet fast-
ställdes och styrelsen gavs ansvarsfrihet. 

Direkt efter årsmötet visade Torbjörn 
Gerward bilder och höll föredrag om ”histo-
rier och händelser i Strandbaden”. En tryckt 
folder ”Det gamla Strandbaden” framtagen av 
Ragnar Falck och Berto Lindbom delades ut 
direkt efter föredraget. 

För projektet med att dokumentera och 
publicera Strandbadens historia har från 
Stiernstedt Kockenhus Kulturförening 
erhållits ett stipendium på 20.000 kr.

Rena stränder till sommaren
Strandstädning genomfördes den 7 april av 
ca 25 duktiga strandbadenbor. Efter väl 
genomförd städning avslutades det hela 
med en trevlig samvaro vid korvgrillningen.

Ulf Molin (C), Peter Schölander (M), Kjell Dahlin (SD), Johan Ingvarson (MP), Lennart Nilsson (S), 
Fredrik Johannesson (KD) och Ros-Mari Paulsson (L) förklarade på sommarmötet vad de vill göra 
för Strandbaden.

Kommersen är i full gång på årets mycket väl-
besökta julmarknad.

Ännu ett år 
fyllt av evenemang

Solen strålade över Lärkängen på midsommar-
afton.

Soligt midsommarfirande
Midsommarfirande skedde traditionsenligt 
på Lärkängen midsommarafton 22 juni. 
Svenn Floer och Jerry Melliander ansva-
rade för blomstervagn och resning av mid-
sommarstången. Eva Almér svarade för 
sång och musik medan Stina Bladh höll i 
dans och lekar.

Sommarmöte med politikerna
Sommarmöte hölls på Örestrand den 11 juli 
med ett åttiotal strandbadenbor med en 
god blandning av fritids- och åretrunt-
boende. Temat för träffen var ”Partierna om 
Strandbaden”. Detta med tanke på att det var 
val i början av september. Varje parti som är 
representerat i kommunfullmäktige i 
Höganäs disponerade vardera 10 minuter för 
att berätta om hur man ser på det som 
händer och som man vill ska hända i Strand-
baden samt sådant som man uppfattar är 
viktigt för de boende i Strandbaden. Träffen 
avslutades med mingel med lite att äta och 
dricka. Här gavs tillfälle att diskutera och 
ställa frågor till medverkande politiker.

Populär julmarknad
Julmarknaden i kapellet i Örestrand genom-
fördes söndagen den 25 november med ca 
30 utställare, ett lotteri till stöd för Barncan-
cerfonden och en snäll tomte. Eva Almér 
ökade julstämningen genom julsånger. Mark-
naden var lyckad och mycket välbesökt. Det 
kom ca 550 besökare. Såväl utställarna som 
besökarna var nöjda. Elisabeth Rosenqvist, 
Monica Berg och Bitt Larsson ansvarade för 
årets julmarknad.

Byaråd med byaföreningarna
Den 12 april hölls byaråd med kommunens 
byaföreningar samt politiker och tjänstemän 
från kommunen. Mötet hölls på Örestrand 
under värdskap av Strandbadens Byaför-
ening. Inför mötet hölls ett förberedande 
möte med intresserade byaföreningar. 

Strandbadens Byaförening represente-
rades av Carl Hellberg, Bitt Larsson och Eli-
sabeth Rosenqvist. Två frågor upptog mest 
tid på mötet. 

En av dessa handlade om det bristande 
underhållet av väg 111 och andra vägar 
som lyder under Trafikverket. Det uppfattas 
generellt som mycket svårt att komma till 
tals med ansvariga inom Trafik verket. Kom-
munen har gjort försök men misslyckats med 
att ordna ett gemensamt möte med Trafik-
verket, kommunen och berörda byafören-
ingar. Kommunalrådet Peter Schölander 
åtog sig att göra vad han kan för att hjälpa 
till samt göra ett nytt försök att få tillstånd 
ett möte med Trafik verket. 

Den andra frågan handlade om regler och 
skyltning utmed kuststräckan vad gäller 
cykling, lösa hundar, m m. Regler och skylt-
ning är olika för kommunens naturvårdsom-
råden jämfört med naturreservat som sor-
terar under Länsstyrelsens naturvårds-
enhet. Skötselplanerna för naturreservaten 
är dessutom mycket gamla. Problematiken 
finns väl beskriven i kommunens nya natur-
vårdsplan. I den föreslås att regler och skylt-
ning ska göras mer enhetlig. Byaförening-
arna upp manade kommunen till att leva upp 
till sin egen naturvårdsplan.

Byavandring ger resulat
Den 12 september var det byavandring i 
Strandbaden. Byaföreningen fick då möj-
lighet att under två timmar träffa kommunal-
rådet Ulf Molin och några tjänstemän från 
kommunen. Det mesta handlade om sådant 
som vi har haft uppe tidigare och som vi 
kommer att fortsätta att arbeta med. Vi dis-
kuterade Örestrand och Margreteberg, för-
slaget till ny översiktsplan ÖP2035, under-
håll och trafiksäkerhet på nuvarande väg 
111, cykelväg Dannevang-Nyhamnsläge 
utan att korsa väg 111, regler och skyltning 
utmed Kullaleden, namn på busshåll-
platser i Strandbaden, Strandbaden på 
kommunens kartor och benämning av 
badplatser samt Stationstorget. 

Två saker är särskilt värda att lyfta fram. 
För det första att Ulf Molin åtog sig att åter ta 

upp och verka för en cykelväg från Danne-
vangsområdet till Nyhamnsläge öster om 
väg 111 och att denna blir till så fort som 
möjligt. För det andra att kommunen åtog 
sig att bjuda in representanter för Länsstyrel-
sens naturvårdsenhet och Kullaleden i syfte 
att uppnå enhetlighet och tydlighet i regler 
och skyltning utmed kuststräckan i Strand-
baden. Cykling är tillåten på Böljegatan. 
Byaföreningen tryckte på att den i övrigt 
borde vara förbjuden utmed Kullaledens 
sträckning. Vidare att förbud mot lösa 
hundar borde gälla hela kuststräckan. Vi 
tryckte också på att skyltningen bör vara i 
symbolform, så att alla lätt kan förstå den.

Tomten invigde Stationstorget
Under året har kommunen gjort en upprust-
ning och försköning av Stationstorget med 
för ändamålet avsatta medel. Från byafören-
ingen har Jan Jurkiewicz och Ragnar Falck 
deltagit i planeringsarbetet. I Strand-Bulle-
tinen har vi frågat om dels intresset av att 
vara med i planeringsarbetet, dels om hur 
platsen kan se ut och hur den ska användas. 
Invigning skedde i anslutning till julmark-
naden den 25 november.

Översiktsplan med frågetecken
Kommunen har tagit fram ett förslag till 

översiktsplan (ÖP2035) för mark- och vatten-
användning fram mot 2035 med utblick till 
2050. Byaföreningen har lämnat synpunkter 
på detta förslag. 

I förslaget finns en ny väg 111 endast vad 
gäller delen öster om Outletområdet. En fort-
sättning norrut öster om Strandbaden och 
Nyhamnsläge kan man tänka sig i ett ännu 
längre perspektiv, dvs senare än 2035, men 
för detta anser man att det behövs mer 
utredning. Vi anser inte att det behövs mer 
utredning utan föreslår att man snarast 
bygger en ny väg 111 öster om såväl Outlet-
området som Strandbaden och Nyhamns-
läge. 

I förslaget finns en gång- och cykelväg 
öster om nuvarande väg 111 från Danne-
vangsområdet till Nyhamnsläge. Det för-
slaget stödjer vi och föreslår att den byggs 
snarast. 

I förslaget anges att det vid Lovisefred 
finns ett par mindre vindkraftverk och att 
det området därför är mindre lämpligt för fler 
vindkraftverk. I verkligheten finns det redan 
två mindre och två mycket stora vindkraft-
verk. Vårt förslag är därmed att området ska 
klassas som olämpligt för ytterligare vind-
kraftverk.

Ingen tomatodling
I september 2016 kom de första signalerna 
om en gigantisk tomatodling öster om 
Dannevangsområdet. Under 2017 fick bya-
föreningen till stånd ett öppet informations-
möte. Kullatomater AB ansökte om bygglov. 
Byaföreningen yttrade sig över detta och 
framförde att motståndet från de boende i 
Dannevangsområdet och Strandbaden i 
övrigt är kompakt. Yttrandet avslutades med 
att Kullatomater AB omgående borde upp-
manas att söka efter annan placering. 
Bygglovsansökan skulle ha behandlats i 
augusti 2017, men sköts upp. Vid årets som-
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Det nya Stationstorget invigdes i samband 
med julmarknaden de 25 november.

Vid byavandringen tog sig  kommuntjänste-
männen försiktigt över väg 111 vid Danne-
vangsvägen.

När du vill unna dig 
en god paus.
Höganäs Outlet-område - Gärdesgatan 9  263 39 Höganäs 
Tel 070-417 04 20  info@mkbaren.se
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Årsmöte onsdag 3 april

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Val av sekreterare för mötet
 3. Upprättande av förteckning över de 
  närvarande medlemmarna
 4. Val av två justerare som jämte mötets  
  ordförande justerar mötets protokoll,  
  inkl rösträkning 
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och  
  bokslut
 8. Revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av styrelse:

  Jämna år väljs:
  – ordförande på ett år
  – sekreterare på två år 
  – en till tre ledamöter på ett år

  Udda år väljs:
  – ordförande på ett år
  – vice ordförande på två år
  – kassör på två år 
  – en till tre ledamöter på ett år
 11. Val av två revisorer
 12. Val av valberedning som skall bestå av  
  minst två medlemmar varav en skall vara  
  sammankallande 
 13. Fastställande av medlemsavgifter för  
  2020. Medlemsavgift för innevarande år  
  (2019) är 100 kr/hushåll.
 14. Motioner och övriga medlemsförslag  
  lämnas skriftligen till någon i styrelsen  
  senast två veckor före mötet.
 15. Övriga ärenden
 16. Mötet avslutas

Välkomna onsdag 3 april kl 19 
till kapellet på Örestrand.

Dagordning 
vid årsmötet 3 april

STRANDSTÄDNING 
LÖRDAG 6 APRIL KL 10-12

Samling på Örestrand. Efter städningen 
grillar vi korv! 
Kontakt: Calle Hellberg, 070-654 40 01.

marmöte fick vi av kommunen definitivt 
besked om att det inte blir någon gigantisk 
tomatodling i eller i närheten av bostadsom-
råden i Strandbaden.

Kommunen köper Örestrand
Kommunen förvärvade i slutet av våren Öre-
strand med tillträde i början av september. 
Avsikten är att anläggningen under de när-
maste 2-3 åren ska användas som boende för 
nyanlända. Därefter är avsikten att Öre-
strand, liksom Margreteberg, ska vara vik-
tiga delar i kommunens utveckling av upp-
levelse- och besöksnäringen. Inför beslutet 
hade byaföreningen ett möte med kommun-
ledningen där vi framförde att det finns en 
stark oro hos strandbadenborna om vad som 
ska hända med anläggningen framöver och 
att det finns en stor besvikelse över att ytter-
ligare en turistanläggning i Strandbaden 

läggs ner. I slutet av juni lämnade vi till kom-
munen en skrivelse om Örestrand och Mar-
greteberg. För de närmaste åren begärde vi 
dels att boendet för de nyanlända på Öre-
strand begränsas till annexet, dels att kom-
munen hittar former så att verksamheten 
med hotell, konferens, restaurang och cam-
ping kan bedrivas vidare utan uppehåll. Vår 
begäran innefattade också att man tog sig 
an frågan omgående. 

Inget av det vi begärde har skett. Öre-
strand har under hösten i stort sett helt stått 
outnyttjad förutom byaföreningens jul-
marknad. Vad gäller det långsiktiga har bya-
föreningen begärt att Margreteberg och 
Örestrand inte utvecklas som en ”restpost” 
och blir helt beroende av utvecklingen i 
Höganäs hamn. Margreteberg och Öre-
strand måste utvecklas på ett sätt som även 
de boende i Strandbaden tycker är bra. 

Därför är det viktigt att de boende i byn får 
komma till tals i denna process. Byafören-
ingen har förutom denna skrivelse på olika 
sätt agerat i enlighet med det vi begärt.

Byaföreningens arbete
Strand-Bulletinen har i den tryckta ver-
sionen kommit ut fyra gånger under året. 
Den har delats ut till alla ca 500 brevlådor i 
Strandbaden. Strand-Bulletinen med aktuali-
teter och påminnelser har därutöver skickats 
ut ett femtontal gånger i en digital version till 
nästan 600 adresser till strandbadenbor, poli-
tiker, media m fl.

Föreningen har en fungerande hemsida 
www.strandbaden.info där Strand-Bulle-
tinen och annan information om aktiviteter 
och händelser i Strandbaden läggs ut. Även 
på Facebook finns föreningen närvarande.

Medlemsavgiften har för året varit 100 kr. 
Föreningens ekonomi är stabil. Den största 
kostnadsposten är tryckning av Strand-Bulle-
tinen, som i stort sett täcks av annonsin-
täkter. Den näst största kostnadsposten avser 
utgifter i samband med de arrangemang för-
eningen genomför. Övriga kostnader avser 
webbhotell, domäner, program, försäkring 
och andra administrativa kostnader.

Styrelsen har sammanträtt 8 gånger 
under året. Det fortlöpande arbetet har i sty-
relsen skett bland annat över e-post. Sty-
relsen har under 2018 bestått av Carl Hell-
berg (ordförande), Jan Jurkiewicz, (vice 
ordförande), Monica Berg (kassör), Bitt 
Larsson (sekreterare), Elisabeth Rosenqvist 
(ledamot), Bengt Arvidsson (ledamot), 
Thomas Hillmeus (ledamot) och Ragnar 
Falck (adjungerad).

Viktiga resurspersoner utanför styrelsen 
har varit Ragnar Falck (Strand-Bulletinen och 
hemsidan), Stina Blad, Eva Almér, Jerry 
Melliander och Svenn Floer (midsommar-
firande), Pernilla Myrefelt (Grannar mot 
brott) samt Lisbeth Löfgren (teaterombud). 
Därtill kommer föreningens revisorer Bo 
Hallberg och Ann-Sofie Löhr samt valbe-
redningen med Elisabeth Rosenqvist (sam-
mankallande), Tomas André och Eva Almér.

Välkommen till årsmötet, som är väl förbe-
rett och inte bör ta mycket mer än en halv-
timme. Direkt därefter ger vi plats åt vad 
som på längre sikt ska hända med Öre-
strand och Margreteberg. Avsikten är att 
båda anläggningarna under de närmaste 2-3 
åren ska användas som boende för nyan-
lända. Därefter är avsikten att anläggning-
arna ska vara viktiga delar i kommunens 
utveckling av upplevelse- och besöksnä-
ringen. Det vill vi veta mer om! Det vill vi 
påverka! 

Kommunalrådet Peter Schölander 
(bilden ovan) inleder med att berätta om 
kommunens planer och hur beslutspro-
cessen ska gå till. Sedan ges utrymme för alla 
medlemmar att tycka till. Det är viktigt att 
detta görs nu. Det är bättre att förekomma 
än att förekommas. 

En möjlighet är att Örestrand och Margre-
teberg återgår till den verksamhet som tidi-
gare bedrivits i de lokaler som finns (bild 1, 
2), men det är inte särskilt troligt med tanke 
på att båda anläggningarna är i dåligt skick. 
En annan möjlighet är att de nuvarande 
anläggningarna rivs och ger plats år någon 
typ av modernare hotell-, konferens- och res-
taurangverksamhet (bild 3). Ett tredje alter-
nativ är att de nuvarande anläggningarna 
rivs för att ge plats åt bostäder, vilket förut-
sätter ändrad detaljplan. Det skulle kunna 
utformas som ett villa- eller radhusområde 
(bild 4) eller i form av etagelägenheter med 
havsutsikt (bild 5). Det finns säkert fler alter-
nativ. Ju fler åsikter och synpunkter som 

kommer fram desto bättre underlag får bya-
föreningens styrelse att arbeta med och 
agera utifrån!

Lördagen den 6 april är det strandstäd-
ning. Var med du också! Midsommarafton 
blir det sedvanligt firande på Lärkan. Lör-
dagen den 10 augusti blir det 2xSM – 
StrandbadenMästerskap/SommarMöte 
och byfest. Boka in dagarna nu!

Calle
Carl R Hellberg
Ordförande,  Strandbadens Byaförening
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Köpmansgatan 6 Höganäs 
www.odbaren.se 
Tel 042-33 05 05

Livet går inte i repris. 
Ät ost och må bra!




